
,bt -[у69

(,. I.

Т.Сатылганов атындагы ЛЬ 69
иштер боюнча директордун

1.}Калпы жобо

окуу- тарбия комплекс -ги rч.гарбия
орун басарынын алдындагы к н жобосt

1.1.ЩирекТордуН орун басаРыныН алдындагы кецешме(,и билим берy\,процессi,1ll;lсl1.1
баШКаРУУНУН бИР фОРМаСы болуп сана'tат. Кецешме иtl]- аракетти план,цоонч каN,lсы,]
кылуу жана педагогикалык жамааттын ишмердyyлyгyндогy кээ бир маселеJlерди
текIпер\ry Y,{Yн . ошондой эле маселеJIерди тез l{е(lYYгеэ баt ы-t laJ]l ан.
1.2. Ушул rкобо кецешменин максатын жана функuиясын аныктайт.
1 .З. Бул жобо директордун орун басарынын алдындагь1 кецешмедеги ишмерд\,yJyкr \тартипке салуучу локалдык акт болуп саналат.
2. Кецешменин максаты жана функциясы.

2.1. Кецешменин максаты :

о J, Сатылганов атындагы NЬ69 оТК-гимназиясьlнын ишмердy\,л\.l-yн\/}|
эффективлYY х(огорулашына багыттапган Ilш- ара1I(еттерди I.{tIITеII (lbIl,\ \ )I(ailll
ишке ашыруу;

, пеj(агогикfurIык кызматкер"пердиН иtпмерд\/YJl\/i \/I{\IH ;ttыйr,lltтыliтilрьlltll itlIa_-IIl,]

жана эксперттик баалоо:
, билиМ берyY процессиН уюшту,руУдагы терс жана оц KopYHYtxTopl,H таб\,r ,ttltttit

ушунун негизинде тескери корYFIYшторДY жою)' боюнча суFI}/штар:lы I.1IIll cll
чыгуу;

' ПРеДМеТТеР бОЮНЧа ЖYРГYЗYЛГОН администратIlвтик текшерy\, иllll,ер .,l сс гllр_lI()()"

текLuер\ryнун билим кесилиttlинин жыйынтыгьjн ачык корсот\.\, \,{et]c I]

окyучулардын билим сапатын анirлиздоо;
о мектеп документациясын жYргYзYнY анализдФ(-):кJIасстык x(YpHa_rl .)ка j\,\, )([lLiil

текшерYy иштердин деtlтери .окчуLIулардын кY,IlдоjI\.кторy llti,tHtt бarrtKiulit1l"
, билим бер\ry процессиндеги планДоо }кана ана,,tиздоо ( прелмет бокlн,лtl /li\\4\'lltll\

программалар, календардык_тематикаJIык пл;r llдоо ) ;

, педагОгикацык кызматкерлерли билим бер\rY Tilpl\,liltыH-lLlI ы Ltop}ltllllli.illli
доку]\,Iентерди , усулдук колдомо,п(lр (усуллуr( KaTTirp ). пе.цаrt ог.1,1кll )I(llllil
психоJI()гияилимдертар]\lilI.ыrI.,litгы)l(iitlы-ltыкl.iii) \{cIIctl -I ililIl1,IIII|ыI)\\_

' МеltТеПТеГИ МVГаЛИМДеРДИН t(t)IltNlаТl'ЫIi МИЛ,,]еТ-iСРt,ltl aTKalPLIllIl)lII lt()З()\I()_1,,t()().

. педагогикалык тажрыйбаны хсайылтуу:
, окуу- тарбия процессиндеги ички эмгек тартибlлнин эрежесин сактоо )(ана

буйруктардын аткарылышын козомолдоо.
2.2. Кецешме томонкулоЙ функцияларды лJшке ашырат:

О l. СаТЫЛГаНОВ аТындагы окуу- тарбия K:OMIuIcKc- г,llNIIlа,]иясыI{ыlI
ишмердYYлYгYнYН стратеr иясы жана } lt) j_tl I } p\ }, M acej I c.|I cpи бtlrtltt, ta
талкуу-лайт жана чечим кабыл ала.t.



З. КецеrПмениН курамы жана tк)шI.r.t,1l1z,1/ I{IIITepIl.
З,l,КецеШмеге лредМе'тик мугалимдер " класс )(eTel{tlt,I_.tcp. c()llIIc.-tlll()l
психолог , китепканаIlы жана ошол кYнго коюлган масе,iIсгс r.ltlictltc,,t11
м ектептин кызмакерлери катышат.
З.2. /lиректордун орун басары катышууr{улардын курамын аныктай г.
З.3. Мектептин иUI планына ы,lайык бир айла бир ;ltcl-,l1.,tlт.tlг.
3.4. Кецешмеде Kapajl.vy,{)' масеJIелерли ,,Iиl]ек I()рдчLt ttpvrr баса1-1t,l .1ltяll, [itii t .

(отчёт, анализ , жамааттын п,rучолор1. )

4. Кецешменин иlrl кага]лары.
4.1. КецеШмедегИ негизгИ маселеJIер жана кара'ган масе-пердин
rкыйынтыгын корсоткон протокол тоJtl.\:рулат.
4,2, Окуу- тарбиЯ иlllтеР бок-lн,tа.1l,rрекг()рД\lI орун бltcttpt,l IIp()l()l(() It() к() l

коёт.


